
Em referência ao Projeto de Lei n.° 631/Xll/3, abaixo se transcreve o parecer
da Direção Regional da Administraçao Püblica e Local:

“Tendo sido solicitado, pela Presidéncia do Governo Regional, a emissão de
parecer sobre o projeto de lei n.° 631/Xll/3, de urn grupo de deputados, que procede a
interpretacao auténtica do n.° 2 do artigo 30 da Lei n.° 55/2010, de 24 de dezembro,
diploma que reduz as subvencOes püblicas e os limites mãximos dos gastos nas
campanhas eleitorais e procede a terceira alteraçao a Lei n.° 19/2003, de 20 de junho,
na redaçao constante da Lei n.° 1/2013, de 3 dejaneiro, cumpre informar, no ãmbito das
competéncias desta Direçao Regional, o seguinte:

Na perspetiva da Regiao AutOnoma da Madeira, entendemos justificável e
pertinente o projeto de lei em apreco, visto que a interpretaçao da norma em questao é
suscetivel de levantar düvidas e gerar entendimentos diversos, corn repercussoes a
five! financeiro, fruto de uma lifiguagem utilizada pelo legislador, que não cumpre corn o
princIpio da clareza no discurso, contemplado nas regras de legistica formal, aprovadas
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ASSUNTO: “Projeto de lel n.° 6311X1113, que procede a interpretacao autêntica do n.° 2do artigo 3•0 da Lei n.° 5512010, de 24 de dezembro”
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pela Resolucao do Conseiho de Ministros n.° 77/2010, de 11 de outubro, repubilcadas
pela Resoluçao do Conseiho de Ministros n.° 29/2011, de 11 de juiho.

A finalizar sugerimos a alteraçao da epIgrafe do artigo 1.0 para “Natureza e
objeto”.”

Corn os meihores cumprimentos.

DO GABIN

Paulo Figueiroa Gornes


